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528.024.6:528.482.5
MICHALC'ÁK, O. - BOLF, J. - ONDRIS, t. - PRIAM, S.
Uri!enie náklonu
objektov hydrostatickou
niveláclou
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 10,
str. 243-247, 5 obr., lit. 3
Použltle nového hydrostatIckého
nivelačného
prlstroja Nivelomat s automatickým snlmanlm prevýšenia bodav. Prlstroj je vhodný na meranie malých prevýšenl
± 15 mm so strednou chybou meracieho
systému
0,01 mm.

528.48:624.9 (094]
ZAMPACH, J.
Ověřování zpll.sobUostl k některfm
i!innostem ve vfstavbě
Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, Č. 10,
str. 247-248
Porovnáni podmínek zlskánl průkazu způsobilost! pro
vedouc! funkce v oboru projektové, investorské,
inženýrské a stavebnl čInnosti podle vyhlášky Č. 8/1983
Sb., s dřlve vydanou vyhláškou Č. 10/1974 Sb., upravující ověřováni způsobilosti pro geodetické
práce ve
výstavbě.
Zdůvodněni
návrhu
upustit
od zkoušek
u držitele průkazu odpovědného geodeia.

65:528.9
NEMEC, Š.
Apllkácla metody PERT v sleťovllJj analfze
Geodetický
a kartografIcký
obzor, 32, 1986, Č. 10,
str. 249-254, 4 obr., 3 tab., lit. 17
Met6da PERT a jej apllkácla v podmienkach kartografického podniku. Sposob stanovenia
a výpa.čet troch
odhadov
trvania
činnosti.
Redukcla
stochastického
modelu na determiniStický.
Výpočet pravdepodobnostnej kritickej
cesty, časových rezerv a ďalšlch vellčín. Vyhorlnotenle kritičnosti činnosti, miery ich pravdepodobnosti a pláno,vaného trvania reallzácle projektu
v číselnej a tabulkovej
forme. Charakteristika
predpokladov použitia a prínosu met6dy PERT v rladení.
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ONDRIS, t. - PRIAM, S.
mlttels

hydrostatl-

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 10,
Seite 243-247, 5 Abb., Lit. 3.
Nutzung des neuen Nivelllerinstrumentes
Nlvelomat
mlt automatischer
Ablesung der Punktilberhohung.
Das
Geriit 1st filr Messungtn
kleiner
Hohenunterschlede
von ± 15 mm mit mittlerem Fehler des Messystems
0,01 mm geelgnet.
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Geodetický a kartografecký
obzor, 32, 1986, Nr. 10,
Seite 247-248
Verglelch der Bedlngungen
zur Erwerbung des Auswelses der Beschaffenhelt
filr fllhrende
Funktionen
lm Fachgeblet der Projektions-, Invetitions-, Ingenleurund Bautiitigkeiten lm Slnne der Kundmachung Slg. Nr.
3/1983 mit der frllheren Kundgebung Slg. Nr. 10/1974,
dle dle Beglaubigung
der Fiihlgkeit fllr geodiitische
Arbeiten lm Bauwesen regelt. Begrllndung
des Vorschlages zum aufheben der Prllfungen bel den Trllgern
des Ausweises
der "Verantwortllchen
Geodllten".
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der Methode

PERT bel der Netzanalyse

Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1986, Nr. 10,
Seite 249-254, 4 Abb., 3 Tab., Lit. 17
Methode PERT und lhre Appllkation ln den Bedlngungen elnes kartographlschen
Betrlebes.
Bestimmungsart und Berechnung
von drel Schlltzungen
der Tlitlgkeltsdauer.
Reduktlon
des wahrscheLnlichen
Modells auf
eln bestimmtes. Berechnung des kritischen
Wahrschelnllchkeitsweges
der Zeitreserven
und anderer Grossen. Auswertung
der Kritlzltllt VOn Tlltigkelten, Masse derer Wahrschelnlichkeit,
geplante Dauer
der Reallslerung
des Projekte sIn Zahlen- und Tabellenform. CharakterIstIk
der Voraussetzungen
der Nutzung und Beitrag der Methode PERT bel der Leltungstlltlgkeit.
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Determining the TiIt Df Objeets by Means Df HydrDstatie Levelling
Geodetický a kartografický
pp. 243-247, 5. fig., 3 re!.

obzor,

32,

1986, No. 10,

Use of Nivelomat - the new instrument
for hydrostatic levelling wlth the auto matic reading height differences
01 buildings.
The instrument
is suitable
for
measuring
srna II height differences
of ± 15 mm with
the mean error of the measuring
system ± 0,01 mm.

Utillsation du nouveau lnstrument
de nlvellement hydrostatlque Nlvelomat li exploration automatlque des dénlvelées de points. L'instrument
convient li I'arpentage
des dénivelées de± 15 mm li erreur moynne du systeme de levé de 0,01 mm.

528.48:624.9 [094]
ZAMPACH, J.
Vérifieation
ďaptitnde
constrnetiDns

528.48:624.9 [094]
ZAMPACH, J.
Verifying
the
CDnstruetiDn

528.024.6:528.482.5
MICHALČÁK, O. - BOLF, J. - ONDRIS,~. - PRIAM, S.
DéterminatiDn
de l'inelinatiDn
ďDuvrages par nivellement hydrDstatique
Geodetický a kartografický
obzor, 32, 1966, No 10,
pages 243-247, 5 lllustratlons,
3 bibllographies
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Geodetlcký
a kartografický
pages 247-248

eertaines
obzor,

aetlvités

des

32, 1986, No. 10,

Geodetický
a kartografický
obzor, 32, 1986, No. 10,
pp. 247-248
Comparison
of conditions
for gaining the quallflcation certificate
foit' head functions ln the sphere of design, investment,
engineering,
and bullding actlvitles
according
to the No. 8/1983 public notlce and the
formerly issued No. 10/1974 public notlce, regulating
the verifying
cf qualiflcatlon
for geodetlc work ln
construction.
Givlng reasons for a proposal to, obstaln
from examlnatlons
in case of holders of the certlflcate
for responsibe
surveyors.

Comparaison des conditions pour I'acqulsitlon
du certlficat ďaptitude
pour fonctlonnalres
dlrlgeants
dans
la branche
des activltés
de projectlon,
ďlnvestlssement, du génie civil et des constructlons,
selon l'Afflche No,. 8/1983 du Recuell des Lols avec I' Afflche No.
10/1974, publlée auparavant,
réglant
la vérlflcatlon
ďaptitude
pour travaux géodéslques effectués dans les
constructions.
Justiflcation
de la proposltlon
de dispense
ďtxamens
chez le porteur
du certlflcat
de
géometre responsable.
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Geodetlcký a kartografický
obzo,r, 32, 1986, No 10,
pages 249-254, 4 lllustratlons,
3 planches,
17 bib.
liographies

The PERT method and Its appllcation under conditions
of an cartographic
enterprlse.
The way of determinlng
and calculating three estimations of duration of actlon.
Reductlon of an stochastic
model to a delerministlc
one. Computlng the probability
critlcal way of tlme
reserves
and further
qUantlties.
Plottlng
the criticism of actions, measures
of their probabillty,
planned duratlon of the realization
of a project in numerical and tabular
forms. Characterlstlcs
of presumptions of use and contrlbutlon
of the PERT method in
management.

La méthode PERT ainsi que applicaUon
dans les conditlons ďune entreprlse
cartographique.
Procédé de
détermination
et cal cul de, trois évaluatlons
de la durée ďactivité.
Réduction
du modele stochastique
au
déterminlste.
Calcul des pwbabilités
de la vole crit1jque, des réserve5 de temps et autres données. Évaluatlon de la critique
ďactlvltés,
des mesures
des
probabllltés,
la durée planifiée de réalisatlon
du projet en forme numérique
et tabulalre.
Garactérlstlque
de's prémisses ďemplol et apport de la méthode PERT
dans les activités
de la gestion.
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Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava,
RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc.,
Ing. tubomír Ondriš, CSc.,
Ústav merania a meracej techniky
SAV, Bratislava,
Ing. Štefan Priam, CSc.,
VÚGK, Bratislava

Určenie náklonu objektov
hydrostatickou niveláciou

Prevádzka niektorých stavebných objektov a strojových technologických zariadení vyžaduje zvislosť,
ycrlorovnosť a rovinnosť hlavných nosných konštrukcií. Vačšie odchýlky v uvedených geometrických podmienkach spasobujú obvykle poruchy v statike konštrukcií, v plynulosti a vo funkčnej spofahlivosti prevádzky objektov.
Kontinuálne meranie napríklad náklonu stavebných
objektov alebo strojových zariadení možno vykonať
vefmi presnou niveláciou (VPN), hydrostatickou
niveláciou (HN), špeciálnymi elektronickými nivelačnými prístrojmi ("elektronickou niveláciou"), presnými sklonomermi, prípadne pendametrami (kyvadlami). V praxi merania malých zmien v náklone objektov sa uplatňujú metódy merania s čiastočnou alebo
úplnou automatizáciou meracích a vyhodnocovacích
procesov.
Autori príspevku vyvinuli a na Ústave merania
a meracej techniky (ÚMMT) SAV v Bratislave vyhotovili nové súpravy hydrostatických prístrojov s automatickým meracím procesom, ktoré nazvali Nivelomat. Hydrostatické prístroje sa po prvýkrát použili
na kontinuálne relatívne meranie náklonu reaktorov
prvého a druhého bloku na elektrárni v Jaslovských
Bohuniciach

Hydrostatické meranie prevýšenia bodov A, B v priestore, vzhIadom k hladine 17" na ktorej leží priamka ako
spojnica bodov A a B je všeobecne známe. Princíp,
vyplývajúci z teórie fyzikálnych a chemických zákonov, je viazaný na vlastnosti hladín kvapalín, ich
povrchových napatí a z nich vyplývajúcich kapilárnych javov ako aj na chemické účinky elektrického
prúdu, ak kvapalinové médium - elektrolyt účinkuje
ako elektrický vodič.
Fyzikálne vlastnosti hladín sú schopné udržať spojitý povrch kvapaliny, ktorý pri malých rozmeroch
a vhodnej tekutosti kvapalín je dostatočne rovinný.
Hladinovú rovinu chápeme ako rovinu vymedzenú
bodmi A a B so súradnicami, ktorými prechádzajú
normály 1t (obr. 1) orientované v smere tiaže Zeme,
kolmo na povrch hladiny majúce rovnaký potenciál V.
Označme hladinovú rovinu 17, a na nej dva body
AjXA' YA/a B/XB, YB/, ktorými prechádzajú normály
nI a n2• Pri IubovoInej zmene d1žky normály o Llhz voči
vzťažnému bodu M, zmení sa d1žka normály hn práve
o Llhz• Zmena Llhz sameračovijaví akotzv. "virtuálny
posun" Llh" hladinovej roviny, indikovaný snímačom
meracieho prístroja, pričom platí Llhz = Llhv. Pre
prevýšenie bodu A platí [2]

Keď hB > hA, potom zmena prevýšenia LlhAB medzi
bodmi A a B sa určí podfa vzťahu
LlhAB

= hB-hA·

Jeho presnosť sa určí štatisticky zo súboru meraných
zmienLlh.
Pri určovaní celkovej chyby merania výškových
zmien treba rešpektovať aj zdroje chýb,V'yplývajúce
z teplotného rozdielu kvapaliny, respektiV'e hustoty
kV'apaliny V'okolí bodoV'A a B a zo zmien barometrického tlaku na týchto bodoch, ďalej zo zmien povrchoV'ých napatí kvapaliny
a systematických
chýb,
ktorých povod je V'konštrukcii prístroja.
Vplyv kolísania teploty sa všeobecne uvažuje pri
každom meracom systéme a experimente. Pri HN je
tento vplyv záV'ažnejší preto, lebo objemoV'ározťažnosť
(hustota) kvapalín V'očikoV'om je veImi veIká a nedá
sa kompenzoV'ať. Vplyv teploty však možno kompenzovať. Majme sústaV'UN snímačoV' Iubovolne rozložených na meraných bodoch, napr. 1až N (obr. 2), ktoré
sú hadicami spojené so spoločnou nádobou R označme ju "referenčnou". Objem nádoby V maže byť
lOOkrát vačší ako je objem snímačov. Teplota jednotlivých snímačov je rozna. Ak "zbytok" objemoV'ých prírastkoV', spasobený teplotou, V'oči veIkému
preV'odu medzi objemom nádoby V a objemom sní-
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kde značí

(J

povrchové napatie,

R zakrivenie povrchu kvapaliny.
Tento tlak sposobuje posun meranej hladiny. Jeho
vplyv možno vylúčiť dodržanim rovnakej geometrie
a materiál ov hadíc a snímacích komorok.
Okrem povrchových napatí sa pri kvapalinách vyskytuje aj tzv. zmáčanlivosť stien hadic. Rovnovážny
stav roznych povrchových napatí (J určuje adhézna
konštanta !x, daná vzťahom (napr. pre tri povrchové
napatia)
cos

!X

=

(J -(J
23
13
(J12

mačov ~ vn je tak malý, že ho možno zanedbať, potom
sa vytvára možnosť vzájomnej kompenzácie vplyvu
teploty medzi snímačmi. Takýto prípad je pri HN
a jeho aktuálnosť v tom, že takouto kompenzáciou
odpadnú neželatefné opravy z nerovnakých teplot
pri snímačoch. Keď diferenčná sústava je daná len
dvojicou hydrostatických prístrojov, alebo dvojicou
snímačov, spájajúcich merané body A, B; C, D; E,
F, ... atď., potom chyby z teplotných rozdielov
treba uvažovať. Vefkosť tejto chyby, označme ju
Llht, bude úmerná výške stlpca kvapaliny h, rozdielu
teplot LIt a koeficientu objemovej rozťažnosti kvapalin
{J. Pre n meraných miest je vefkosť chyby určená
vzťahom
n

Llht

= ~ hi LIti {J.
i~l

Koeficient {J je pre LIt od 5° do 35 DCrovný 1,97.10-4
C-1.
Chybu z barometrického

tlaku

Llh/J/Llhb

= _

Llp_/
g

možno odstrániť napr. tým, že navzájom prepojime
priestor nad hladinami jednotlivých prístrojov alebo
snímačov.
Zo zákonov o kvapalinách vyplýva, že ak kvapalina
má značne vefký povrch, potom tento je pri stenách
nádoby, vzhfadom na odlišné povrchové napatie
medzi kvapalinami a orťuťou, buď nadvihnutý alebo
prehlbený. V úzkych rúrkach pozorujeme, že voda je
"vyššie" a ortuť "nižšie", ako to pripúšťa zákon
o spojených nádobách, na ktorom je postavená HN.
Tieto javy, ako javy kapilárne, sa vykladajú tak, že
kvapalina na voInom povrchu je v inom stave ako
v uzavretých priestoroch, v hadici, v nádobe a pod.
Na povrchu kvapaliny vzniká blana (hrúbky cca
1.1O-Smm),ktorá sa snaží:povrchlkvapaliny:stiahnuť na
najmenšiu plochu. Výsledkom povrchového napatia
je značný kohézny tlak, posobiaci v kvapaline, ktorý sa
rovná

Táto konštanta je známa ako prifnavosť kvapaliny
k povrchu stien nádoby. Jej účinky možno znížiť
mechanickou úpravou povrchu stien nádoby, ktoré
prichádzajú do styku s kvapalinou alebo chemickou
úpravou kvapaliny pomocou detergentov. Experimentálne bolo overené [1], že pri priemere snímanej komorky 40 mm, vplyvom povrchových napatí a adhézie, zdvihne sa hladina asi o 0,4 až 0,5 mm. Túto hodnotu možno znížiť pod úroveň 0,01 mm pomocou
vhodných detergentov. Vplyv zmáčanlivosti stien
hadíc se znížuje zvačšovaním ich vnútorného priemeru.
Na presné meranie malých výškových zmien dvoch
alebo viacerých bodov HN okrem fyzikálnych a chemických vplyvov posobia aj elektrochemické javy. Je
známe, že elektróny sa nemOžu, podobne ako je to pri
tuhých vodičoch, v roztokoch voIne pohybovať.
Preto na styku kovového vodiča (posuvná ihla ako
elektróda) a roztoku (nedestilovaná voda) elektróny
reagujú s časťami roztoku. Pri ich vstupe do roztoku
sa na katóde s nimi zlučujú a pri ich výstupe sa od nich
uvoIňujú. Dochádza k známym elektrochemickým
reakciám. Voda obsahuje rozne látky, čím vytvára
roztok, v ktorom je rozpustená vačšina solí a iných
tuhých zlúčenin. Rozpustené soli tvoria kryštálové
iónové mriežky. Každý ión má kladný alebo záporný
náboj, rovnajúci sa náboj u elektrónu (alebo jeho celo·
číselnému násobku). Príťažlivé sily medzi iónmi v disociujúcom rozpúšťadle (aký predstavuje voda v hydrostatickom systéme) sú značne oslabené, lebo ióny sa
obaIujú dipólmy kvapaliny. Keďvzájomná potenciálna
energia klesne natol'ko, že sa vyrovná kinetickej energii ich tepelného kmitania, kryštalová mriežka sa rozpadne a vznikne elektrický vodivý roztok. lány majú
vačšiu afinitu k molekulám kvapaliny ako k sebe
navzájom. lóny sa na elektródach vybíjajú (usadzujú
na hrotoch ihiel), čo sposobuje narastanie systematickej chyby vztiahnutej na tento jav. Napríklad po
desiatich dotykoch ihly s hladinou kvapaliny, mOže
narásť táto chyba aj viac ako 0,01 mm. Tento nepriaznivý jav nastáva, keď dotykom ihly s hladinou
kvapaliny uzatvára sa elektrický obvod jednosmerného prúdu. Pri elektrickom striedavom obvode tento
jav nestačí vzniknúť. Preto sa pri elektrických obvodoch neodporúča používať jednosmerný prúd.
Pri meraní výšky hladiny v hydrostatických prístrojoch sa osvedčil mechanický dotyk sledovaný
vizuálne, optický alebo dotyk ako kontakt striedavého
elektrického obvodu. Existujú aj iné fyzikálne javy,

1986/244

Geodetickf a kartografickf obllnr
ročník 32/74, číslo 10/1986 245

ktoré umožňujú rovnako presne indikovať zmenu hladiny kvapaliny, napr. javy vznikajúce na prúdových
obvodoch so samoindukčnosťou alebo s kapacitou.
Modifikácia týchto obvodov je dnes veTmi rozmanitá
a vznikajú snímače na meranie r6znych fyzikálnych
veličín. Ukazuje sa ai ich využitie pri konštrukciach
hydrostatických snímačov, čím sa zjednodušia doterajšie konštrukcie hydrostatických prístrojov.

Konštrukčná schéma prístroja je na obr. 3. Prístroj
je určený na automatické meranie malých prevýšení
výškových bodov s maximálnym výškovým rozdielom
O až 30 mm so strednou chybou meracieho systému
0,01 mm. Prístroj je z konštrukčného hTadiska originálne riešený. Meranie výškového rozdielu bodov je
automatizované (obr. 4). Kvapalinu tvorí odplynená
nezmiikčená voda. Poloha hladiny kvapaliny sa meria
pomocou hrotov. Pohyb hrotov snímačov A a B sa
realizuje pomocou otáčania mikrometrických skrutiek. V snímači A je skrutka otáčaná cez ozubený prevod jednosmerným motorčekom M (obr. 3). Synchronnosť pohybu hrotov obidvoch snímačov je zabezpečená
pomocou dvojice selsynov Sva Sp, Na meranie posunu
hrotov slúži inkrementálny rotačný snímač (IRČ).
Jednému impulzu na jeho výstupe odpovedá posun
hrotov 0,001 mm. Transformáciu dotyku hrot ov
s hladinou na elektrický impulz, a teda na vlastnú
indikáciu dotyku hrotov s hladinou, realizujú obvody
indikácie dotyku (OID). Precízna činnosť týchto
obvodov, spolu s presnosťou mikrometrických skrutiek
determinuje presnosť a stabilitu parametrov prístroja.
Uvedené elektrické signály sú spracované zvyšnou
časťou zariadenia na priamy údaj prevýšenia snímačov A a B. Tento údaj možno čítať na číslicovom displayi D vrátane znamienka.
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Oinnosť prístroja je nasledujúca: vo východiskovom
stave sú hroty nad hladinou kvapaliny. Po stlačení
tlačidla "štart" vynuluje riadiaca jednotka (RJ) čítač
impulz ov (01) a obvod určenia znamienka (Z) uvedie
hnací motorček (M) do pohybu tak, aby sa hroty pohybovali smerom k hladine a nastaví povol'ovací signál
na jednom zo vstupov 3-vstupového"koincidenčného
obvodu (KO).'
Pri dotyku prvého z hrotov s hladinou kvapaliny
(zastaví sa čítanie impulz ov) vznikne na výstupe
príslušného obvodu (OID) napaťový skok odpovedajúci
log 1, ktorý na výstupe obvodu logiky výberu imp"JIzov (LVI) sposobí nastavenie log 1 a umožní tak prenos impulzov z IRO cez KO na 01. Pri dotyku druhé·
ho hrotu s hladinou sa obdobne objaví na druhou.
vstupe LVI log 1, čo sposobí zmenu stavu obvodu na
jeho výstupe na log O. Následkom toho sa preruší
prenos im:e.ulzov z IRO cez KO na 01. Stav čítania
impulz ov CI je rovný prevýšeniu snímačov A a B
v jednotkách 0,001 mm. výstupy dekád čítača sa
prenášajú cez prevodník kódu (PK) na číslicový
display D. Z časovej následnosti impulz ov zo snímačov
A a B sa v obvode určenia znamienka Z vyhodnotí
znamienko prevýšenia a zobrazí sa na displayi spolu
s meraným údajom. Potom riadiaca jednotka zastaví
hnací motorček M a po uplynutí určitej doby ho spustí
v opačnom smere. Súčasne zhodí povolovací signál
na vstupe KO. Po vysunutí obidvoch hrotov z kvapaliny riadiaca jednotka zastaví motor. Vstupný údaj
pre stav dotyku hrotov s kvapalinou odoberá RJ
z výstupu LVI. Týmto je skončený jeden cyklus
merania. Po opatovnom stlačení tlačidla "štart" sa
cyklus merania opakuje. Oinnosť tlačidla :)tart" je
počas trvania cyklu merania zablokovaná.
Experimentálne overenie spol'ahlivosti a presnosti
Nivelomatu
Experimentálne meranie náklonu objektov sa vykonalo na elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. V roku
1985 sa meralo prevýšenie stavebnej časti objektov
reaktorov na I. a II. bloku elektrárne. Merania sa realizovali: VPN prístrojom Zeiss Ni 007, HN prístrojom
Nivelomat a pendametrom (P) úMMT SAV. Meral sa
náklon objektu v smere osí x a y (obr. 5). Pozorované
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body A-B a C-D pre geometrickú a hydrostatickú
niveláciu boli umiestnené na stenách horného suchého
priestoru šachty reaktorov a pre pendameter na vonkajšom okraji hermetického ochranného obalu reaktorov. Porovnaním prevýšenia základného a etapového
merania sa získal troma nezávislými metódami náklon objektu reaktorov. Za základ sa uvažoval náklon
zistený HN. Merania sa opakovali štyrikrát v priebehu
dňa a počas niekol'kých dní v roznych časových obdobiach pri rozličných stavoch zaťaženia základovej
doskyobjektu.
Pri meraní pendametrom sa merali odchýlky vu
zvislici v smere osí x a y voči základnému meranio.
z ktorých sa určila vel'kosť posunu horného konca ky,
vadla voči podložke v smere súradnicových osí x a yZákladné meranie prevýšenia pozorovaných výškových bodov A-B a C-D pri HN a náklonu pendametrom sa vykonalo 60krát, pri etapových meraniach
lOkrát. Pri VPN základné meranie dvakrát tam a spať,
prietapových meraniach jedenkrát tam a spať podl'a
obr. 5. Vyhodnotenie experimentov je v [3].
Z výsledkov vyhodnotenia presnosti výsledkov
jednotlivými metódami merania vyplýva, že stredná
chyba merania pendametrom v smere osi x je mx =
= 0,017 mm, v smere osi y - my = 0,052 mm. Stredná
chyba prevýšenia bodov A-B a C-D určená HN je
mHN = 0,014 mm a stredná
chyba prevýšenia bodov
VPN je mVPN = 0,125 mm.
Porovnaním numerických hodnot prevýšenia, respektíve náklonu objektu a charakteristík presnosti
jednotlivých metód merania sme dospeli k názoru, že
najpresnejšia je metóda hydrostatická,
najmenej
presná VPN. Všetky metódy merania však možno
použiť na merania náklonu, respektíve meranie prevýšení pozorovaných bodov objektov.
Z výsledkov experimentálneho merania náklonu
objektu elektrárne sme extrapolovali, že v obidvoch
prípadoch (blokoch) došlo v priebehu sledovaného
obdobia k miernemu nakloneniu objektov. Hodnoty
a znamienko náklonu pri jednotlivých metodách merania nie sú však vždy rovnaké. Príčina tohoto javu
spočíva v tom, že pozorované body v smere osí x a y,
ktorých pohyby sa merali, nie sú identické a presnosť
použitých metód merania nie je rovnaká. Merané
zmeny prevýšenia pozorovaných bodov Nivelomatom
sú minimálne - prakticky v rámci presnosti metódy
merania. Pri porovnaní hodnot náklonu objektu a jeho
presnosti sa žiada podrobná a komplexná analýza
výsledkov a stredných chýb jednotlivých metód merania a vplyvov posobiacich na vel'kosť a presnosť meranýchhodnot.
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Metódu HN možno s výhodou používať na velmi presné určovanie malých prevýšení pozorovaných bodov
stavebných objektov alebo strojových zariadení,
najma tam, kde nemožno z priestorových obmedzení
použiť VPN, alebo kde treba rýchlo a opakovane merať zmeny v prevýšení pozorovaných bodov, prípadne
kde sa žiadajú na kontrolu funkčnej spolahlivosti
objektov aspoň dve nezávislé metódy merania. Takéto
situácie sa vyskytujú napríklad na objektoch hlavných výrobných blokov atómových elektrární, najma
pri meraní zvislých posunov a sadania základov reak-
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torov, ktoré sú veTkej hmotnosti a výšky. SpaIovací
proces jadrového paliva vyžaduje vysokú presnosť vo
zvislej polohe reaktora, ktorú možno úspešne zisťovať
pomocouHN.
Vyvinutý a realizovaný typ automatického hydrostatického prístroja je vcelku jednoduchý, presný
a spofahlivý. Výsledky takmer ročného merania prevýšenia pozorovaných bodov na konkrétnych objektoch a ich interpretácia sú spoIahlivé a určené s vysokou presnosťou. Poskytujú potrebné informácie na
kontrolu bezporuchovej a bezpečnej prevádzky reaktorov na elektrárni. Na ďalšom zdokonaIovaní hydrostatického prístroja sa bude v najbližších rokoch ďalej
pokračovať.
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Ověřování způsobilosti k některým
činnostem ve výstavbě

" byla publikována vyVe Sbírce zákonů částka 1/83
hláška FMTIR č. 8 o zvláštní způsobilosti k některým
činnostem ve výstavbě v souladu s ustanoveními § 45
a § 46 stavebního zákona č. 50/76 Sb. Ukládá ústředním orgánům státní správy povinnost ověřovat zkouškou způsobilost pro vedoucí funkce v oborech projektových, investorských, inženýrských, *) stavebních
a montážních činností. Pracovníci, kteří v době vydání
vyhlášky vykonávali vybrané činnosti, mohli je vykonávat jen do 31. 3. 1986. Vyhláška se nevztahuje na
pracovníky stavebních úřadů, pokud jsou jimi národní výbory. Zkoušku nemusí podstoupit také pracovníci, kteří úspěšně absolvovali postgraduální
studium zaměřené na vybraný obor činnosti a danou
funkci, organizované vysokou školou.
V oboru geodetických činností stanovila povinnost
ověřovat způsobilost k provádění geodetických prací
ve výstavbě již 9 let předtím vyhláška CÚGK č.
10{74 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě (ve
znění vyhlášky č. 38{74 Sb.) a vyhláška SÚGK č.
1l{74 Sb., stejného názvu.
2. Podmínky získání průkazu
Zvláštní způsobilostí k některým činnostem ve výstavbě se ve všech zmíněných vyhláškách rozumí
souhrn teoretických vědomostí, praktických zkuše*) Termín "inženýrská činnost" je definován ve vyhlášce FMTIR č. 89/76 Sb., o oprávnění k inženýrské
činnosti ve výstavbě. Obsahem investorské inženýrské
činnosti je mj, i zabezpečení (nikoliv provádění) výkonu funkce odpovědného geodeta stavby.

ností a dovedností nezbytných k řádnému výkonu
vybraných pracovních činností (funkcí) majících rozhodující význam pro ochranu zájmů společnosti a souvisejících s přípravou, projektováním, prováděním
a kolaudováním staveb.
Zvláštní způsobilost se ověřuje zkouškou před resortní zkušební komisí a může být přiznána jen pracovníkům, kteří splňují požadovaný stupeň školního
vzdělání v příslušné odbornosti, požadovanou dobu
praxe a úspěšně složili zkoušku u zkušební komise
ustanovené pro daný obor činnosti.
Přihlašování pracovníků ke zkoušce zajišťuje organizace, u níž je pracovník v pracovním poměm.
Náklady na ověřování hradí organizace, která pracovníky přihlásila ke zkoušce,
3. Ověřovállí

V

působnosti OÚGK

K zabezpečení úkolů vyplývajících z vyhlášky č.
10{74Sb., byl v roce 1974 vydán Výnos Českého úřadu
geodetického a kartografického č. 870{74-03 o zřízení
zkušební komise k prověřování způsobilosti k výkonu
funkce odpovědného geodeta a Jednací a zkušební
řád komise č. 880{70-03. Činnost komise organizačně
a administrativně zajišťuje Oborové středisko vzdělávání pracujících Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického. Zkouškám předchází vydání skript a přehledů předpisů a norem (v rozdělení na základní předpisy a normy, materiály, které
je třeba znát jen rámcově a vybraná ustanovení předpisů týkajících se hospodářských vztahů v investiční
výstavbě, financování a fakturování). Každoročně
(výhledově 2 X ročně) se pořádají konsultační semináře, které mají současně i úlohu doškolovací, s otevřenou účastí pro předchozí absolventy.
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Předtím, od roku 1967, zajišťovala výuku i samotné
zkoušky ČSVTS ve spolupráci s resorty a vysokými
školami, se souhlasem Ústřední komise pro vzdělávání
pracujících při ministerstvu školství.
Současný stav je takový, že do konce roku 1985
bylo vydáno celkem 882 průkazů, z toho větší třetina
pracovníkům resortu ČÚGK. V praxi není využíváno
asi 35 % vydaných průkazů převážně z důvodu přechodu do jiného pracovního zařazení.
Náplň pro výuku a zkoušky dnes vykrystalizovala
zhruba do 10 tematických bloků:
1. Organizace a koncepce investorské, projektové
a stavební činnosti v ČSSR a jejího geodetického
zajištění. Orgány a organizace geodézie a kartografie.
2. Plánování, financování a řízení investiční činnosti,
základní zásady právní regulace závazkových
vztahů v investiční výstavbě.
3. Územně plánovací příprava investic, předprojektová a projektová příprava staveb.
4. Stavebně technologická příprava stavby a projektová činnost - odborná obecná část.
5. Mapové fondy, účelové mapování, zjišťování
a vyhledávání podzemních vedení a objektů, oznamování a koordinace geodetických prací, ověřování a dokumentování jejich výsledků, návaznosti na
informační systémy.
6. Geodetická činnost v průběhu stavby, v rozdělení
na povinnosti jednotlivých účastníků výstavby,
se zvláštním zřetelem na práce v bodových polích,
na racionální způsoby vytyčování, určování objemů hmot, kontrolní měření geometrických parametrů staveb nebo jejich částí, zaměřování dokončených objektů a porovnávání jejich skutečného provedení s projekty, souborné zpracování
a využití dokumentace skutečného provedení
stavby.
7. Financování a fakturování geodetických prací ve
výstavbě.
8. Bezpečnost při práci, utajování hospodářského
a služebního tajemství.
9. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu,
ochranná pásma významných investic.
10. Aplikace výsledků vědeckého a technického rozvoje.
K úspěšnému vykonání zkoušky a hlavně k odbornému výkonu funkce geodeta odpovědného za stavbu
se předpokládá znalost řady současných právních
a technických předpisů a technických norem souvisejících s uvedenými tematickými okruhy učebních osnov.
Ve skriptech jsou proto uvedeny výtahy z předpisů,
jejichž získání je obtížné; neobsahují však základní
předpisy, jejichž úplná znalost se považuje za samozřejmou a které by měl mít každý geodet ve své
knihovně. Orientovat se v platných předpisech umož-

ňuje Přehled předpisů a opatření, vydávaný cyklicky
(cca po třech letech) jako příloha Zpravodaje Českého
úřadu geodetického a kartografického. Dále vydal
ČÚGK Přehled předpisů jednotného systému ČÚGK
a SÚGK oborů 984 a 735 24 a vybraných technických
předpisů jiných oborů, který byl uveřejněn jako příloha Geodetického a kartografického obzoru v č. 6/85
"Na pomoc geodetické a kartografické
praxi""
Současně byl publikován seznam adres prodejen předpisů (odbytových středisek map pro hospodářskou
výstavbu) národních podniků Geodézie v krajích
ČSSR. Změny a přírůstky oproti tomuto přehledu
jsou průběžně zveřejňovány ve Zpravodajích ČÚGK
aSÚGK.

Porovnáme-li podmínky získání průkazu způsobilosti
pro geodetické práce ve výstavbě a průkazu pro činnosti investorské, projektové, stavební a montážní,
shledáme, že jsou co do rozsahu požadovaných znalostí téměř shodné; liší se samozřejmě v odborné části
podle oboru působnosti jednotlivých resortů. Hlavní
rozdíl v uplatnění obou druhů průkazů však spočívá
v tom, že geodet potřebuje ještě od zaměstnavatele
jmenování pro konkrétní stavbu, aby vůbec mohl
používat průkaz geodeta odpovědného za stavbu
a aby mohl být zařazen do odpovídající tarifní třídy
- podle gedetické složitosti stavby, kdežto průkaz
podle vyhlášky č. 8/83 Sb., opravňuje držitele k výkonu přesně vymezeného oboru činnosti a pracovní funkce, pro kterou byl vydán a to v souladu s platným
systémem kvalifikačních katalogů.

Protože pro ověřování podle vyhlášek jak FMTIR,
tak i ČÚGK a SÚGK je obdobný průběh přípravy
a zkoušek a ani rozsah požadovaných vědomostí se
příliš neliší, navrhl ČÚGK po projednání s SÚGK
spolu s Útvarem pro řízení projektové a inženýrské
činnosti ČKVTIR dne 12. 2. 1986 Státní komisi pro
vědeckotechnický a investiční rozvoj, aby vydala
výnos ke zkušebním řádům v oboru své působnosti,
že lze v souladu s ustanovením i vyhlášky č. 8/83 Sb.,
odst. 5 a 6 upustit od zkoušky, popř. ji omezit na
odborný pohovor u pracovníků, kteří jsou držiteli
průkazu odpovědného geodeta a jsou nebo mají být
zařazeni do funkcí, k nimž se podle vyhlášky č. 8/83
Sb. vyžaduje prokázání zvláštní způsobilosti.

Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda, CSc., VÚGTK

Poznámka:
K datu otištění článku vyhověla SKVTIR
uvedenému
návrhu a vydala sdělení čj. 1070/21/86 ze dne 10. června
1986, jehož závěry zní:
Pokud je pracovník zařazen do funkce, pro kterou je
stanoven požadavek ověření zvláštní způsobilosti
- bUĎ vykonává v plné míře funkci odpovědného geodeta, složí zkoušky předepsané jen pro funkci odpo-

-

vědného geodeta a průkaz zvláštní způsobilosti se již
nevydá,
nebo vykonává funkci odpovědného geodeta jen částečně, nebo ji vůbec nevykonává, ale má platný průkaz odpovědného geodeta, v tomto případě složí zkoušku předepsanou k ověření zvláštní způsobilosti podle
vyhl. č. 8/1983 Sb.
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Ing. Štefan Nemec,
námestník riaditefa Slovenskej
kartografie, n. p., Bratislava

Aplikácia metódy PERT
V sieťovej analýze

Za jeden z rozhodujúcich faktorov súčasného úsilia
našej spoločnosti pri prechode ekonomiky na cestu
intenzívneho rozvoj a sa považuje problematika riadeI Liahospodárskych procesov.
V súvislosti so zdokonalením sústavy plánovitého
I iadenia
národného hospodárstva podstatne stúpli
nároky na kvalitu riadenia a rozhodovania riadiacich
pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia.
Správne fungovanie zdokonalenej sústavy riadenia je
podmienené zavádzaním vedeckých metód do riadiacej praxe, častejším využívaním nových systémových
disciplín, ekonomicko-matematických metód a výpočtovej techniky.
Zvyšovanie účinnosti riadenia je teda sústavne
aktuálne a naliehavé, čo dokumentujú najma závery
XVII. zjazdu KSČ, ktorý vytýčil široký a náročný
program ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti.
V posledných rokoch sa sieťová analýza začala presadzovať pri riešení ekonomických problémov v riadení
moderného hospodárstva, pričom sa stala pevnou súčasťou teoretického riadenia ekonomických systémov
na všetkých stupňoch.
Účelom tohto príspevku nadvazujúceho na [1],
je ukázať možnosť aplikácie metódy PERT ako nástroj a riadenia v podmienkach Slovenskej kariografie,
n. p., Bratislava (SK).
.

sieťového grafu, odhad pravdepodobných časov trvania jednotlivých činností a najdenie kritickej cesty
[3,4].
Použitie metódy PERT je preto vhodné pre organizáciu projektov (úloh, harmonogram ov, procesov,
zákaziek, akcií, prolémov a pod.) zložených predovšetkým z činností, ktorých trvanie je dosť variabilné.
Takáto neistota a náhodnost v trvaní činností sú typické pre riadenie časového priebehu procesov v investičnej výstavbe, údržbe, pri vývoji nových výrobkov, vo výskume, v ostatných oblastiach vývoja, projekcii, atď., kde kvalita a rozsah informácií o budúcich
činnostiach, ktoré sa v minulosti nerealizovali, je vždy
nižšia ako u známych a vyskúšaných činností [5, 6, 7].
Cielom metódy PERT je dať objektívne podklady
pre odhad pravdepodobnosti dodržania realizácie zložitých projektov, pričom nezbavuje plány nedostatkov, nevylučuje celkom neistoty a nepresnosti,
umožňuje však stanoviť mieru pravdepodobnostného
výskytu skrytých chýb a tak matematicky vyjadriť
riziko zakotvené v pláne [8, 9].
Základom metódy PERT je konštrukcia modelu
projektu, ktorý zahrňuje zložitý komplex činností vo
forme sietí (matematický model - hranovo alebo
uzlovo orientovaný graf). Hrany zobrazujú činnosti
projektu a uzly začiatok a koniec činností v čase.
Objektom modelovania sú zložité kontinuálne procesy
pravdepodobnostného charakteru [10, 11].

3. Aplikácia metódy PERT všeobecne a konkrétne
v podmienkach SK
Metóda PERT (Program Evaluation and Review
Technique - metóda hodnotenia a preskúšania programu) je jednou z modifikácií metód sieťovej analýzy,
ktorá v oblasti riadenia patrí k najčastejšie používaným metódam operačnej analýzy, vďaka svojim výhodným vlastnostiam.
Táto metóda vznikla pre potreby koordinácie
a kontroly rozsiahlejších projektov, kde trvanie prác
je ťažko určiť a odhadovať. Účelom je určiť pravdepodobnosť splnenia termínov a upozorniť na potrebu
urobiť opatrenia. Pri tejto metóde sa prvýkrát v operačnej analýze použili metódy odhadu trvania činností [2].
Zásadný rozdiel medzi metódou PERT a CPM
(metóda kritickej cesty - pozri Geodetický a karto·
grafický obzor, 1986, č. 5) je predovšetkým v tom, že
kým metóda CPM je deterministická, čo znamená, že
pre každú činnosť je stanovená jediná časová hodnota - čas trvania činnosti ti; (konštanta), potom pri
metóde PERT sa pre každú činnosť odhadujú tri
časové hodnoty. Preto mOžeme charakterizovať metó·
du PERT ako metódu stochastickú (pravdepodobnostnú).
Metóda PERT predstavuje v podstate cyklus
s dvoma zložkami: plánovacou a kontrolnou. Jej
podstatou, podobne ako pri metóde CPM je zostavenie

Metóda PERT i metóda CPM sú príbuzné metódy,
preto až do určitej fázy je i postup aplikácie v podstate
rovnaký [12].
Ako príklad praktickej aplikácie metódy PERT je
použitá akcia výmeny tlačiarenského stroj a v podniku
SK v roku 1986: demontáž a vyradenie starého dvoj.
farebného ofsetového stroj a ROLAND, typ RZU V
a jeho nahradenie novým paťfarebným ofsetovým
strojom PLANETA Super Variant, model P 54-6 SW11
vyrobený v NDR.
Postup aplikácie prebieha prakticky rovnakými
etapami ako u metódy CPM.
3.1 Prvá etapa - Vymedzenie
aj eho činností

projektu

Nahradenie starého stroj a novým tlačiarenským strojom v podmienkach SK je vymedzené 11 základnými
činnosťami (tab. 1).
3.2 Druhá
grafu

etapa

-

Zostavenie

sieťového

Pri zostavení grafu sa používa spravidla metóda postupu spať. Vychádzame z ciela projektu, ale nie sú
nám celkom jasné logické vazby činností. ktoré vedú
ku konečnému cielu.
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Postupujeme od konečného uzla sieťového grafu
a kladieme si otázku, akú činnosť musíme bezprostredne skončiť, aby sme mohli začať nasledujúcu
činnosť. Zobrazovaním činností nám vzniká grafické
znázornenie odzadu (obr. 1).
3.3 Tretia etapa - Doplnenie
sieťového
grafu základnými
časovými údaj mi
Pri tejto metóde sa pre každú činnosť stanovuje časová
náročnosť Vo viacerých alternatívach. Najpoužívanej-

Ilia neštatistická metóda určovania parametrov trvania činnosti je subjektívna metóda troch časových
odhadov, čím sa vnáša do metódy PERT pravdepodobnostný prvok. Časové odhady uskutočňuje tím
pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s podobnými
činnosťami a zodpovedajú za ich realizáciu. Títo pracovníci dokážu odhadnúť podmienky a riziká spojené
s realizáciou jednotlivých činností. Ich úlohou je predovšetkým odhadnúť interval, v ktorom sa bude pohybovať čas trvania činnosti, t. j. určiť minimálny
a maximálny čas trvania - rozpatie. Okrem tohoto
intervalu je potrebné doplniť čas trvania o ďalší odhad,
zodpovedajúci tomu času trvania, ktorý mažeme
s najvačšou pravdepodobnosťou očakávať.
Podstata metódy PERT je v tom, že stochastický
model sa redukuje na deterministický, to znamená, že
náhodný čas trvania činnosti sa nahrádza strednou
hodnotou.
Pri metóde PERT ku každej činnosti patria tri
časové údaje:
a - optimistický odhad,
b - pesimistický odhad,
m - najpravdepodobnejší odhad.
Uvedené troje hodnotenie sa musí vykonať v určitých časových jednotkách (v hodinách, v dňoch,
v týždňoch a pod.) a musí zodpovedať nerovnosti
[13]:
Pri doplnení časových údaj ov do sieťového grafu
mažeme postupovať spravidla takto [5, 6, 8, 9, 14,
15]:
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Základnými časovými údajmi sú odhady možného trvania činností. Preto je potrebné, aby bolo možné spofahnúť sa na skúsenosti a hodnotenie tých pracovníkov,
ktorí tieto odhady vytvárajú.
Pri odhadovaní je nutné dodržiavať niektoré pravidlá:
Najprv stanovíme najpravdepodobnejšie
trvanie
činnosti. Toto by pri možnosti vačšieho počtu opakovaných činností nastalo najčastejšie za normánych
podmienok - najpravdepodobnejší odhad (m), ktorý
je modom rozdelenia.
Potom určíme optimistický odhad (a), pri ktorom
uvažovaný čas trvania činnosti bude realizovaný len
v najpriaznivejších (ideálnych) podmienkach. Určuje
sa s pravdepodobnosťou 1 : 100.
Nakoniec určíme pesimistický odhad (b) ako najdlhší
čas trvania činnosti, realizovaný v najnepriaznivejších
podmienkach. Tak isto sa určuje s pravdepodobnosťou
1 : 100.
Napriek námietkam sa v metóde PE RT predpokladá,
že rozdelenie je Eulerovo fJ - rozdelenie. Pritom a, b
sú hranice variačného rozsahu a m je modus fJ rozdelenia.
Všetky tieto hodnoty sú teda tvorené odhadom
(tab. 1) a sú zaťažené určitou chybou. S tým však
metóda PERT počíta. Presnosť odhadu musí byť tým
vačšia, čím vačšej presnosti chceme dosiahnuť.
V podstate ide o to, že metóda PERT považuje čas
trvania činnosti za náhodnú premennú, charakterizovanú uvedenými tromi veličinami, medzi kťorými je m
modus (hodnota, ktorá sa vyskytuje najčastejšie), a, b
sú hranice variačného rozsahu premennej (obr. 2).

z hfadiska

praktických výpočtov je doležité nahradiť
uvedené tri veličiny jedinou, ktorú označujeme ako
očakávaný čas trvania činnosti te' Očakávaný čas je
rovnaký so strednou hodnotou premennej a spoločne
s rozptylom charakterizuje rozdelenie náhodne pre.
mennej.
Empiricky bolo zistené, že najlepšou aproximáciou
strednej hodnoty pre očakávaný čas trvania činnosti te
je výpočet podfa vzorca:
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Teoretickým východiskom metódy PERT je Ljapunovova centrálna limitná veta, ktorá predpokladá
nezávislosť náhodných premenných, t. j. nezávislosť
času trvania činnosti. Z toho vyplýva, že pri jednotlivých časových odhadoch treba dodržiavať zásadu,
že ich realizujeme len s prihliadnutím na existujúce
podmienky realizácie danej činnosti, bez ohradu na
ostatné činnosti a plánované termíny realizácie [10].

Okrem očakávaného trvania činnosti vypočítame pri
metóde PE RT pre každú činnosť ešte aj rozptyl a2,
čiže smerodajnú (štandardnú) odchýlku, ktorá vyjadruje očakávanú premenlivosť trvania činnosti podfa
vzorca:

a2te

=

(b-a)2
--6-

.

Rozptyl ukazuje pravdepodobnosť kolísania náhodnej premennej t (času trvania činnosti) okolo strednej
hodnoty te' S prihliadnutím na to, variačné rozpatie
obsahuje 6 smerodajných odchýlok.
Metóda PERT predpokladá, že čas trvania je náhodná veličina, ktorá má fJ - rozdelenie. Nakofko
hodnoty a, b, m neurčujú jednoznačne parametre fJrozdelenia, preto pridáva sa dodatočná podmienka
na rozptyl a podfa vzorca (3). Táto požiadavka nie je
zvolená fubovofne, leho podfa Čelyševovej nerovnosti
[12] je pravdepodobnosť, že náhodná premenná padne
mimo interval o d1žke 6 a, takmer zanedbatefná (rovná
saO,27%).
Na výpočet hodnot te a a\ nadvazuje výpočet para·
metrov orientovaný na uzly. Pre každý uzol podobne
ako u metody CPM vypočítame (tab. 2):
- najskor možný termín uzla TE (čas, kedy najskor
može byť dosiahnutý daný uzol),
- najneskor nutný termín uzla TL (čas, kedy naj.
neskor musí byť dosiahnutý daný uzol).
Postupujeme rovnako ako pri metóde CPM, len
s tým rozdielom, že okrem uvedených veličín počítame
k nim ešte príslušné rozptyly, ktoré označujeme ako
a2TE a a2TL•
Na základe toho je metóda PERT založená na troch
predpokladoch, prevzatých z matematickej štatistiky
[8], a to že:
- trvanie činnosti možno charakterizovať pomocou {3
- rozdelenia,
- šestina rozpatia medzi najpriaznivejším (a) a najnepriaznivejším odhadom (b) predstavuje smerodajnú odchýlku tohto rozdelenia (a),
- hodnoty TE a TL predstavujú priemery dvoch normálnych rozdelení navzájom nezávislých.
3.4 Štvrtá
cesty

etapa

-

Stanovenie

kritickej

Konečným výsledkom všetkých výpočtov vykonaných
pomocou metódy PERT je napokon pravdepodob.
nostná kritická cesta, časové rezervy i ďalšie veličiny,
ako ich poznáme z metódy CPM [1]. Pritom okrem
časového aspektu existuje aj nákladový variant
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PERT, ktorý sa označuje ako PERT/COST. výpočty
pokiaf sú vhodné programy sa robia na počítači.
Kritická cesta, a tým i skončenie projektu modelu
PERT sa vypočíta obvyklým~šposobom z časov trvania te ako najdlhšia cesta v sieti (tab. 3).
Pre jednotlivé časové uzly sa veÍkosť časovej rezervy TD vypočíta podfa vzorca:

V rámci tejto etapy móžeme tiež vyhodnocovať kritičnosť činností tij, t. j. mieru pravdepodobnosti (P), že
sa daná činnosť objaví na kritickej ceste, a to podfa
vzorca (5):

Hodnota x je záporná vefkosť časovej rezervy v jednotkách jej smedajnej odchýlky (kofkokrát je TD vačšia ako jej smerodajná odchýlka).
Po vypočítaní x možeme vypočítať pravdepodob.
nosti vzniku celkovej časovej rezervy tým, že pre
každé vypočítané x určíme hodnotu distribučnej funkcie F(u), ktorá priamo udáva pravdepodobnosť vzni·
ku časovej rezervy:

Na základe hodnoty x a tabuliek distribučnej funkcie normálneho rozdelenia [16] sa určuje pravdepodobnosť, že časová rezerva v danom uzle bude záporná
alebo rovná nule:
Závislosť medzi hodnotou x a pravdepodobnosťou
má približne priebeh znázornený na obr. 3.
V praxi sa používajú empiricky stanovené hranice
na posúdenie termín ov [2, 4, 7, 8, 14,15, 17]:
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ak je plánovaný termín menší ako najskor možný
termín:
je termín dodržania ohrozený (pravdepodobnosť x
menšia ako 25 %),
ak sa plánovaný termín rovná najskor možnému
termínu, alebo sa k nemu približuje:

-

je dodržanie termínu reálne (pravdepodobnosť
25-60 %),
ak je plánovaný termín vačší ako najskOr možný
termín, existujú časové rezervy:

-

Ak vyjde pravdepodobnosť menšia ako 25 %, je
treba časový plán prepracovať (predížiť plánovaný čas
realizácie) .
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vé operácie a ktoré sa vyznačujú neopakovateInosťou
v reálnom čase.

'00 ~
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Metoda móže byť použitá v prípadoch, ak nie je
dostatok podkladov na presné určenie času konania
činnosti. Dósledne je treba dodržiavať stanovený metodický postup.
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Táto metóda dáva pomerne dobré výsledky. Jej
výhodou je tiež univerzálnosť, ktorá umožňuje uplatniť sieťovú analýzu i na procesy, ktoré majú pravdepodobnostný charakter. Nevýhodou je o niečo vačšia
zložitosť a pracnosť [3].
Prínos metódy PE RT možno charakterizovať predovšetkým takto [13]:
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Výpočet kritičnosti jednotlivých činností u výmeny
tlačiarenského stroj a v SK je uvedený v tab. 2.
3.5 Piata

etapa

-

Analýza

sieťového

grafu

Analýza je zameraná na splnenie plánovaného termínu. Na výpočet pravdepodobnosti dodržania plánovaného trvania realizácie projektu sa používa vzorec:
Tp-TE

Va T
2

E

kde Tp je plánované trvanie realizácie projektu (požadovaný termín dokončeni a ).
Za predpokladu plánovaného termínu celkovej
realizácie výmeny opotrebovaného tlačiarenského
stroj a v SK stanoveného na 340 dní, vychádza pravdepodobnosť takto:
x

=

Tp-

TE

Va2TE

340~7,1

V59,4

= ~

=

0,38.

7,71

Z tabulky distribučnej funkcie [16J pre 0,38 vyplýva
F(u) = 0,648027.

Splnenie úlohy za 340 dní je reálne, lebo vypočítanej hodnote 0,38 zodpovedá pravdepodobnosť 64,8 %.
3.6 Šiesta
grafu

etapa -

Aktualizácia

sieťového

systém riadenia založený na sieťovom model i vychádza v svojej podstate z toho, že všetky odchýlky
od plánu sa korigujú pomocou negatívnej spatnej
vazby, čo ukazuje schéma na obr. 4,
- konštrukcia siete si vynucuje dókladný rozbor celého projektu činnosti,
- ciel zámeru, ako i všetky k nemu vedúce nepriame
etapy, móžu byť presne stanovené,
- zostrojenie siete grafu vyžaduje, aby sa zúčastnili
všetci spolupracovníci na projekte, čo prispieva ku
koordinácii všetkých činností vedúcich k spoločnému cielu,
- sieť grafu umožňuje, aby sa presne vymedzil okruh
zodpovednosti každého pracovníka, ktorý sa zúčastňuje akcie projektu,
- uvedomením si kritických ciest, formulujú sa súvislosti a problémy, ktoré pri iných metodach plánovania nie sú zrejmé, ani vymedzené,
- pri výpočte kritickej cesty (na ktorú sa sústreďuje
asi 10-30 % všetkých činitelov) sa zároveň určuje
postup činností, ktoré zásadne rozhodujú o úspešnom dokončení zámeru v plánovanom termíne; je
to klasický príklad realizácie zásady riadenia pomocou odchýlok,
- to, že sú známe časové rezervy na nekritických
cestách, často dovoluje lepšie využiť dostupné
možnosti na týchto cestách,
- znalosť kritickej cesty ďalej umožňuje plánovať
rovnomernejšie rozdelenie zdrojov (pracovníkov,
stroj ov, materiálu, atď.),
-záverečný
termín na splnenie zámeru je stanovený
logicky a reálne, čo dovoluje zasereálne naplánovať
jednotlivé postupy činností.
Metódu PERT teda možno uplatniť skoro vo všetkých prípadoch, kde je myslitelný problém optima1izácie z aspektu času ich vykonania.

Dóležitou prednosťou metódy PERT je jej zvláštna
spósobilosť ku kontrole realizácie projektu a aktua1izácie siete. Táto kontrola sa vykonáva porovnaním
skutočného stavu so stavom predpokladaným podla
siete grafu.
Ak sa zistia odchýlky, treba sieť grafu aktualizovať.

V podstate sa dá metóda PE RT použiť v každom odbore ludskej činnosti, ktorú možno rozdeliť na čiastko·
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Sieťová analýza umoznuJe uplatniť v riadení nové
hfadiská a prístupy pri objektívnom rozbore riešených
problémov, ako aj využití poznatkov z roznych vedných odborov.
Doterajšia prax potvrdzuje, že velký význam pri
riešení problémov riadenia zložitých činností, ich plánovania a kontroly má teória nadvazných procesov.
Najrozšírenejšie a pre praktickú aplikáciu najvýhodnejšie sú metóda CPM a metóda PERT, ktorá zahtňa
techniku hodnotenia a prehfad o programe.
~.
Súčasný stav sieťovej analýzy charakterizuje aj
skutočnosť, že rozvoj aplikácií jednotlivých metód
zaostáva za rozvojom teórie.
Azda najvačším problémom používania sieťovej
analýzy je nedostačujúca motivácia jej aplikcáie.
Používanie metód sieťovej analýzy ako podkladu,
resp. prostriedku automatizácie rozhodovania neznamená, že pri rozhodovaní sa naďalej nepoužívajú
metódy intuitívneho rozhodovania. Rozhodovanie na
základe modelov je na mieste tam, kde intuitívne
rozhodovanie vzhfadom na zložitosť problému už nie
je dostačujúce. Pri jednoduchých a prehfadných
problémoch móže byť sieťová analýza často zdiskreditovaná.
Metóda PERT, modifikovaná sposobom popisovaným v tomto príspevku, móže byť výhodne využívaná
i v organizáciách rezortov geodézie a kartografie.
Vytvorenie základného predpokladu pre aplikáciu
metódy PERT - zobrazovanie zámeru formou sieťového grafu by nemalo robiť vačšie problémy. Je popisované napriklad v dostupnej literatúre [2, 4, 5, 7, 8,
9, 15] a jedno z možných riešení je vyjadrené na obr. 2
a v tab. 1.
Používanie metód sieťovej analýzy, najma metód
CPM a PERT je ukazovatefom riadiacej práce, a preto
mu treba venovať sústavnú pozornosť.
Aplikácia teórie grafov a sietí v nadvazných činnostiach predstavuje pokrok tak v metóde, ako aj
v technike operačnej analýzy najma tým, že [4]:
- sústreďuje pozornosť riadiaceho orgánu na kritické
úseky procesov z hfadiska sledovaného ciefa,
- odhafuje včas možné rozpory a umožňuje prijímať
potrebné opatrenia,
- pomocou nej možno riadiť zložité procesy s plným
využitím spatných vazieb [13],
- je prostriedkom pre časovú optimalizáciu zložitých
procesov,

umožňuje využívať modernú výpočtovú techniku.
Stále rastúca zložitosť riadiacich procesov nesie so
sebou nutnosť rozširovania aplikácie modelového
aparátu sieťovej analýzy z hfadiska potrieb súčasnej
praxe nášho riadenia.
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Rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ do podmínek resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického

K rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSC do podmínek resortu Českého úřadu geodetického a kartografickho (ČÚGK) byl uspořádán dne 5. června 1986
v Praze společný aktiv vedoucích pracovníků resortu
ČÚGK a Ceského výboru odborového svazu (ČVOS)
pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu.
Aktivu předsedal náměstek předsedy ČÚGK s. Ing.
Hynek Kohl, který ve svém úvodním slově přivítal
delegaci ÚV KSČ s. Rudolfa Černého a s. Jána Jergu,
tajemníka ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Josefa Boháče,
zástupce Úřadu vlády ČSR s. Václava Brandejse
a zástupce ÚVOS s. Jiřího Berku. Dále předsedající
aktivu uvítal účastníky aktivu - ředitele orgánů
a organizací resortu ČÚGK, předsedy ZO KSČ, předsedy PV ROH, zástupce KVOS, vedoucí pracovníky
centrálního orgánu geodézie a kartografie, zástupce
tisku a další pracovníky.
Úvodní referát
předsedy ČÚGK s. Ing. Jaroslava Ondrůška
navazoval na výsledky jednání
XVII. sjezdu KSČ, který kriticky 'a otevřeně posoudil dosavadní ekonomický a sociální rozvoj naší společnosti a vytyčil hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje pro 8. pětiletku 'a základní orientaci
sociálně ekonomické strategie ČSSR do roku 2000.
V duchu sjezdových jednání předseda ČÚGK s Ing.
Ondrůšek kriticky zhodnotil výsledky dosažené v uplynulém pětiletí a konstatoval, že základní koncepční
záměry byly splněny a v žádoucíh směrech i překročeny. Podařilo se zvládnout dů"ledky snížení materiálových a energetických vstupů a přitom udržet plynulou
dynamiku rozvoje geodetických a kartografických prací. Tomu napomáhal systém tvorby, rozpracování a
realizace plánu za aktivní účasti pracujících 1resortu
ČÚGK, kteří aktivně působili na dosahování vyšších
hospodářských výsledků.
V 7. pětiletce se objem geodetických a kartografických výkonů zvýšil téměř o 24 % při průměrném ročním růstu 4,3 %' Produktivita práce se v roce 1985
ve srovnání s rokem 1980 zvýšila o více ;než 31 %
a její růst byl podložen uplatňováním poznatků vědeckotechnického rozvoje v souladu se závěry 8. plenárního zasedání ÚV KSČ.
Plán upravených vlastních výkonů byl překročen
zhruba o 27 mil. Kčs a podíl materiálových nákladů na
výkonech se snížil v průměru o 3,1 % ročně, zatímco
v 6. pětiletce byl trend poloviční. Výsledky byly příznivě ovlivněny aplikací Souboru opatření ke zdokonalování plánovitého řízení národního hospodářství na
podmínky resortu.
Také finanční politika resortu byla zaměřena na dosahování úspory nákladů a na dosahování vyšší
tvorby finančních zdrojů.

Výsledky I. etapy zvýšení ekonomické účinnosti
mzdových soustav (ZEÚMS) přispěly na úseku osobní
hmotné zainteresovanosti ke zvýšení pracovní aktivity
a iniciativy pracujících resortu, k většímu prosazování
intenzifikačních faktorů v pracovním procesu a ke zvýšení produktivity práce. Index produktivity práce
a průměrných mezd vykazoval v průběhu celé 7. pětiletky trvale vzrůstající a tedy pozitivní trend vývoje.
Nemalý podíl na dosažených výsledcích mělo uplatňování poznatků vědeckotechnického rozvoje, realizace konkrétních akcí podnikových programů komplexní socialistické racionalizace, které významně přispěly k plnění úkolů věcného plánu podniků a tím
i k uspokojování potřeb národního hospodářství
a obyvatelstva geodetickými a kartografickými výkony a výrobky kartografické polygrafie.
Byly vytvořeny předpoklady k výraznějšímu zkvalitňování kontrolního systému, došlo i k prohloubení řízení kádrového, personálního a sociálního rozvoje;
můžeme kladně hodnotit uplatňování práva kontroly
příslušných stranických organizací v oblasti kádrové
práce a v oblasti personální a sociální prohloubení
součinnosti s orgány ROH na všech úrovních. Ne
plně se zatím podařilo orientovat hmotnou zainteresovanost pracovníků na věcnou náplň plánu.
V souhrnu lze konstatovat, že aplikace Souboru
opatření ke zdokonalování plánovitého systému řízení
národního hospodářství působila v resortu ČÚGK ke
zhospodárnění geodetických a kartografických prací,
ale nepromítla se plně do kvality všech našich činností.
Základních koncepčních záměrů 7. pětiletého plánu,
vyplývajících ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, bylo dosaženo.
Byly provedeny prověrky skutečného využívání
půdního fondu ve všech socialistických organizacích
ČSR, v souladu s plánem pokračovalo i zakládání evidence právních vztahů k nemovitostem.
Dále byly zahájeny práce na tvorbě základní mapy
ČSSR velkého měřítka, vzrostl při nezměněných cenách objem prací a služeb pro obyvatelstvo zhruba
o jednu třetinu. Byly dokončeny všechny úkoly
v oblasti geodetických sítí v rámci mnohostranné
vědeckotechnické
spolupráce geodetických služeb
socialistických států (GSSS) na období let 1981-1985.
Potřeby investiční výstavby na geodetické a kartografické práce byly naplňovány v souladu s hospodářskými smlouvami. Byly uspokojovány požadavky na
úseku tvorby, obnovy a vydávání map středních
měřítek, pro školy a veřejnost a byly také realizovány
stanovené dodávky exportních titulů do socialistických
i nesocialistických zemí. V plném rozsahu byly splněny
úkoly z návrhu koncepce zavádění a využívání výpočetní techniky. Dosažený stav dálkového průzkumu
Země, zajišťovaný v resortu ČÚGK, dává předpoklady k dalšímu rozvoji některých aplikací v odvětvích
národního hospodářství.
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Do 2. poloviny 80. let vstupujeme s dobrými základy
a je naším úkolem, abychom dále urychlili sociálně
ekonomický rozvoj, prohloubili intenzifikaci prací, zvýšili kvalitu a efektivnost veškeré práce.
Hlavním činitelem bude vědeckotechnický rozvoj
v resortu ČÚGK, který nemůže nadále zůstat pouze
záležitostí výzkumného ústavu, ale musí se stát jedním z předních okruhů zájmů i obsahu náplně práce
vedoucích pracovníků na úrovni ČÚGK i podniků.
Vědeckotechnický rozvoj odvětví nemůže také být
pouze naší národní záležitostí, ale v souladu s výsledky
jednání 12. konference bude třeba prohloubit účinnost
a rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce se
zeměmi socialistického společenství a výsledky této
spolupráce urychleně zařazovat do výrobní praxe.
Investice budou přednostně směrovány do oblasti
elektronizace a automatizace geodetických a kartografických prací, kde lze očekávat jejich maximální společenský přínos. Nelze pominout ani oblast komplexní
socialistické ~racionalizace, zejména úsek vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí.
Závěry XVII. sjezdu strany zdůrazňují výrazně
zvýšit podíl produktivity práce na přírůstku národního
důchodu. V podmínkách resortu ČÚGK to znamená
dále usilovat o zvýšení podílu růstu produktivity
práce a růstu upravených vlastních výkonů. Bude
třeba prosazovat změnu tendence v účinnosti základních prostředků a přijímat taková opatření, která by
zastavila další pokles a postupně vedla ke zvyšování
účinnosti využití základních prostředků. Rozhodující
budou angažované přístupy,
cílevědomá aktivita
vedoucích pracovníků
a zkvalitnění přímé řídící
a organizátorské práce. V průběhu 8. pětiletky se
předpokládá další zdokonalení soustavy řízení s postupným vytvářením náročnějšího ekonomického klimatu se současným poskytováním většího prostoru
výrobním podnikům pro samostatné rozhodování, ale
i odpovědnosti za prohlubování chozrasčotních principů hospodaření. V plánovaném procesu budou podniky sehrávat větší roli uplatňováním metody vstřícného plánování, jako základní formy účasti pracujících
na plánování. Předpokládá se další příprava a realizace 2. etapy ZEÚMS, pozornost bude soustředěna
i na prověrky norem. Cenová. politika oboru 984 úzce
souvisí s úrovní kvality jednotlivých geodetických
a kartografických prací, kde musí svou roli sehrát
kontrolní útvary v podnicích.
S naplňováním těchto cílů souvisí rozvoj hlavních
směrů geodetických a kartografických prací resortu
ČÚGK, které jsou soustředěny především na racionálizaci systému evidence nemovitostí, na urychlení
tempa tvorby a obnovy map velkých měřítek se současnou dekadizací jejich měřítek, na zavedení společného systému údržby topografických a základn1:ch
map na bázi jejich postupné automatizace, ) a zvýšení
objemu výroby map pro školství, socialistické organizace i obyvatelstvo se současným budováním nových
polygrafických kapacit, na zabezpečení údržby a obnovy geodetických sítí ve spolupráci s GSSS a na rozšiřování sortimentu prací inženýrské geodézie pro další
obory národního hospodářství, především pro výstavbu jaderných elektráren a pro investiční akce palivoenergetické základny. Rovněž tak bude pozornost
zaměřena na zabezpečení a koordinaci využívání dál-

kového průzkumu Země pro potřeby národního hospodářství i pro potřeby resortu ČÚGK a na zvýšení
objemu exportu. Hlavním úkolem zůstává i nadále
ochrana a využití zemědělského a lesního půdního
fondu a tvorba, obnova i údržba základních map
ČSSR velkých a středních měřítek, jako nosný úkol
v příštím období. Zajišťování úkolu se předpokládá ve
spolupráci s dalšími resorty a s využitím metod dálkového průzkumu Země. Důležitou roli při zajišťování těchto úkolů sehrají krajské geodetické a kartografické správy zejména uplatňováním hospodárnosti
a vyžadováním kvality zadávaných prací.
Intenzifikace prací v podmínkách geodézie a kartografie, tak jako v celém národním hospodářství, vyžaduje nové přístupy a pohledy na činnost vedoucích
hospodářských pracovníků jak na úrovni centra, tak
také v orgánech a organizacích resortu ČÚGK.
V závěru svého vystoupení předseda ČÚGK s. Ing.
Ondrůšek poděkoval všem pracovníkům resortu za
dobrou dosavadní práci a vyzval je k důsledné realizaci
závěrů XVII. sjezdu KSČ v podmínkách resortu
ČÚGK.
Tajemník ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Josef Boháč
v úvodní části aktivu zdůraznil a připomněl formy
přístupu k postupné realizaci závěrů XVII. sjezdu
KSČ v podmínkách činnosti odborů, stanovené XV.
plenární schůzí ÚRO a návazně na ni i plenární schůzí
ÚVOS a ČVOS. Prvořadým úkolem je popularizovat
a objasňovat závěry sjezdu a získávat pracující
k účasti na jejich realizaci, zejména na realizaci programu ekonomického a sociálního rozvoje společnosti.
Pro splnění nových úkolů je třeba cílevědoměji prohlubovat účast pracujících na řízení, rozvíjet a zaměřovat socialistickou soutěž na kvalitativní stránky
hospodářské činnosti a posilovat váhu hmotných
a morálních podnětů. Je třeba upevňovat odpovědnost
a kompetentnost pracovníků a otázku kvality nejen
výroby, ale veškeré práce, klást na první místo.
ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu projednal a přijal s ČÚGK,
jako i s dalšími resorty, dohodu o společném postupu
při zabezpečování a kontrole plnění hospodářských
plánů a kolektivních smluv v roce 1986, návrhy pětiletých plánů, rozpočtu a prováděcích plánů na rok
1986, návrhy hlavních směrů rozvoje pracovní iniciativy a socialistické soutěže v tomto roce, resortní zásady
pro rozvoj hodnocení a oceňování iniciativy pracujících v 8. pětiletce a dále rozpracování zásad vlády
ČSSR a ÚRO k účasti pracujících na tvorbě, realizaci
a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů'
hospodářského a sociálního rozvoje. Tímto jednáním
jsou vytvářeny dobré podmínky pro obdobná jednání
na úrovni odborových podnikových a závodních
výborů a jim odpovídajících partnerů v otázkách
plnění plánu, hodnocení podílu odborové organizace
na plnění plánu, na projednání společného postupu
k odstraňování nedostatků, které stojí v cestě k dosažení kvalitativně vyšších cílů.
Dále s. Boháč hovořil k vytváření podmínek pro
plnění záměrů hospodářského a sociálního rozvoje
v letech 1986-1990 a výhledu do roku 2000. Zdůraznil
závislost na správném působení ekonomických nástrojů řízení, na uplatnění chozrasčotního principu
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řízení a hospodaření a promítnutí těchto aspektů do
oblasti hmotné zainteresovanosti pracovníků. Zdůraznil důležitost realizace zásad Hády ČSSR k ZEÚMS,
důležitost brigádní formy organizace práce a odměňování, rozvoje hnutí komplexních racionalizačních
brigád, zlepšovatelů a vynálezců a upozornil na aktivnější vytváření podmínek pro uplatňování výzvy
pražských závodů a podniků. Značný význam přikládal důsledné kontrole plnění kolektivních smluv
a zejména kvalitním přípravám výročních členských
schůzí a konferencí ROH. Velký důraz kladl na důležitý dokument, který vyjadřuje podíl odborové organizace na realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ, schválený XV. plenární schůzí ÚRO, plán aktivity ROH
zpracovaný do doby konání XI. všeodborového sjezdu.
Na závěr svého referátu tajemník ČVOS s. Boháč
vyzval k aktivnímu přístupu všechny pracovníky
resortu ČÚGK při realizaci XVII. sjezdu KSČ a vyjádřil přesvědčení, že úkoly prvního roku 8. pětiletky
splníme a těmito úspěchy přivítáme jednání XI.
všeodborového sjezdu v dubnu 1987.
Při příležitosti konání tohoto aktivu byl z rukou
předsedy ČÚGK s. Ing. Jaroslava Ondrůška a tajemníka ČVOS s. Josefa Boháče .eř~dán s. Ing. Karlu
Čípovi, vedoucímu oddělení CUGK, čestný odznak
Za příkladnou
iniciativu,
udělený vládou ČSSR
a ÚRO za iniciativní přístup při řešení problematiky
evidence nemovitostí a při ochraně zemědělského půdníhofondu.
V diskusi, zaměřené na problematiku rozpracování
závěrů XVII. sjezdu KSČ v podmínkách jednotlivých
krajů ČSR, vystoupili zástupci krajských orgánů
a organizací resortu ČÚGK a zástupce ÚV KSČ.
S. Ing. Vladimír
Rodr, ředitel Krajské Igeodetické a kartografické správy (KGKS) pro Severočeský
kraj v Liberci, jménem ZO KSČ Geodézie, n. p., Liberec, seznámil účastníky aktivu se specifickými problémy Severočeského kraje při rozpracování závěrů
XVII. sjezdu strany, které jsou promítnuty do oblastního plánu rozvoje Severočeského kraje na období
8. pětiletky. Zdůraznil, že všechny plánované akce
zejména v investiční výstavbě Severočeského kraje,
do nichž budou vloženy zatím nejvyšší finanční prostředky v dosavadním vývoji kraje, vyžadují přímou
účast geodetů. Tím vznikají vysoké nároky na zabezpečení požadavků pracovníky podniku Geodézie.
Nemalou roli při realizaci uvažovaných investičních
záměrů v kraji sehrají i geodetická pracoviště zejména
koncernu Severočeského hnědouhelného revíru a koncernu Uranových dolů. KGKS v Liberci a vedení
podniku Geodézie přijala řadu opatření k zabezpečení
úkolů v 7. i 8. pětiletce, zaměřených zejména na hledání dalších rezerv v rámci podniku i kraje, ale i na
kvalifikační složení a počet pracovníků v kraji a jejich
stabilizaci. Při zabezpečování uvedených opatření
uvažují úzkou spolupráci s centrálním orgánem geodézie a kartografie.
S. Ing. Vladimír
Kolář, ředitel Geodézie, n. p.,
České Budějovice hovořilo způsobu rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ v podmínkách Jihočeského
kraje. Při hledání formy uplatnění vědeckotechnického
pokroku za podpory celého pracovního kolektivu

vycházeli ze základních principů iniciativy vyhlášené
Městskou organizací KSČ v Praze a pražskými závody
pod heslem: spojení vědy s výrobou, modernizací,
tvůrčím úsilím kolektivů za splnění úkolů 8. pětiletky.
Následování Pražské výzvy vyústilo v přijetí celopodnikového socialistického závazku účastníky slavnostní celopodnikové konference a jeho registraci na
jihočeském KV KSČ. Očekávaný ekonomický přínos
závazku za 8. pětiletku je 7,3 mil. Kčs a vyplývá z inovací technologických procesů, ze zvýšené úrovně
organizace práce, lepšího využití základních prostředků
a z péče o jejich údržbu, z opatření k hospodaření
s materiálem i z odstraňování administrativních zábran
na různých úsecích činnosti podniku.
I{ Dále s. Ing. Kolář hovořil k problematice
zlepšení
účasti pracujících na řízení v podmínkách podniku
i resortu, k problematice kádrové základny podniku,
její obměně a stabilizaci spojené s otázkami společenské závažnosti práce geodetů resortu ČÚGK.
\ S. Lubomír
Kračovský,
předseda PV ROH
podniku Geodézie Brno uvedl, že podniku byl v uplynulých pěti letech třikrát udělen v rámci vyhodnocování socialistické soutěže o resortní Rudý prapor
předsedy ČÚGK a předsednictva ČVOS Rudý prapor
(GaKO Č. 7/86, str. 186-189). Soudruh Kračovský
podrobněji seznámil účastníky aktivu
průběhem
aplikací Souboru opatření ke zdokonalení soustavy
plánovitého řízení národního hospodářství po roce
1981 v podmínkách podniku v průběhu 7. pětiletky.
Dále připomněl důležitou funkci kolektivních smluv,
které při důkladné přípravě, projednání a kontrole
účinně napomáhají k realizaci a rozvíjení hlavních
směrů Souboru opatření v podmínkách podniku, důležitost společných jednání vedení podniku a PV ROH
a vedení hospodářských středisek a ZV ROH. Nemalou
roli při plnění úkolů podniku sehrávají plány aktivity
ZV ROH. Na základě získaných zkušeností budou
v podniku zajišťovat ještě důsledněji obdobnými formami i nové úkoly 8. pětiletky.

s

S. Ing. Jaromír
Lofelmann,
předseda PV ROH
podniku Geodézie v Pardubicích se zaměřil na oblast
služeb pro obyvatelstvo.
Při hledání netradičních forem práce na středisku
geodézie (SG) v Pardubicích byl ve spolupráci s ONV
v Pardubicích vytvořen aktiv spolupracovníků, který
usnadňuje občanům vyřizování jejich požadavků
zejména v oblasti evidence nemovitostí. Nový způsob
vyřizování požadavků občanů usnadňuje činnost
i všeobecné dokumentaci SG. Obdobně na SG v Ústí
nad Orlicí vhodnou spoluprací s okresními orgány
jsou podstatně zkracovány lhůty dědického řízení.
Rozhodující roli při řešení problematiky
sehrála
vhodně orientovaná iniciativa pracujících, vhodná
motivace a zapojení brigád socialistické práce. Podnik
se při rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ touto
problematikou podrobně zabýval a zkušenosti, které
získal iniciativním přístupem pracovníků na SG
v Pardubicích a na SG v Ústí nad Orlicí je možné rozšířit i na další pracoviště podniku i resortu.
S. Ing. Zdeněk Tytl, náměstek ředitele Geodézie,
n. p., Plzeň seznámil účastníky aktivu s rozpracováním
závěrů XVII. sjezdu strany na podmínky podniku,
zabezpečované ve spolupráci s krajskými i okresními
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orgány, z nichž zaměřil pozornost zejména na vědeckotechnický rozvoj podniku, jako hlavní zdroj intenzifikace činností podniku. Blíže hovořil k zavedení
vlastní výpočetní techniky na samočinném počítači
SM-4j20 a její využívání v různých oblastech činnosti
podniku. V podniku přistupují i k inovaci výrobního
procesu v evidenci nemovitostí a v tvorbě geometrických plánů pomocí mikropočítačů. Ve spolupráci
s k. p. Škoda Plzeň řeší intenzifikaci prací v procesu
mapování. Dále s. Ing. Tytl hovořil k problematice
reprografické techniky a k problematice podnikového
vozového parku, k problematice sociálně ekonomických a pracovních podmínek zejména v některých
oblastech kraje a ke kádrové základně podniku.
Ve svém příspěvku se s. Ing. Tytl zabýval i otázkou
zabezpečení úkolu vyhotovování základních map velkého měřítka v kraji a zabezpečení dekadizace měřítka
některých dosavadních map. Důležitost kladl na kValitu prací a funkci vědeckotechnické společnosti.
S. Ing. Josef Baudyš, náměstek ředitele Geodetického a kartografického podniku v Praze se zaměřil
na vnitropodnikové řízení a uplatňování chozrasčotu
v podniku. Cílem bude, aby chozrasčot v jednotě
s plánem a v návaznosti na ostatní nástroje plánovitého
řízení zvyšoval efektivnost a kvalitu VÝroby, a to lepším využitím stávajících zdrojů. Zdůraznil, že před.
pokladem účinného působení chozrasčotu jsou spolehlivé podklady ze všech oborů informační soustavy,
vč. jejich aplikace v systému vnitropodnikového řízení, a to jak v předVÝrobní, VÝrobní i povýrobní
etapě. Racionálnější způsob řízení je v současné době
ověřován pomocí terminálů zatím ve 3 oblastech:
využití základních prostředků, v oblasti zásob a v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů.
S. Ing. Miroslav
Mikšovský,
CSc., ředitel
Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického se ve svém vystoupení orientoval
zejména na to, jakým způsobem bude vědeckotechnický rozvoj zabezpečován ve vědeckovýzkumné základně resortu. Plnění všech úkolů ve vazbě na plán
resortu je zabezpečováno havními programy vědeckovýzkumných prací, které jsou stanoveny pro 8. pětiletý plán. Cílem je nalézat řešení směřující ke zvyšování produktivity práce, ke zkracování výrobních
cyklů, ke snižování rozpracovanosti. Řešení problematik bude zaměřeno na ověřování nových přístrojů,
zařízení a materiálů, na modernizaci a dostupnou
automatizaci VÝroby cestou využívání elektronických
prvků a systémů a na automatizaci sběru dat a jejich
zpracování prostředky výpočetní techniky. V rámci
rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ na podmínky
výzkumného ústavu byla přijata řada opatření zaměřených na intenzifikaci vědeckovýzkumných prací a na
zdokonalení řízení vědeckotechnického rozvoje. Budou
připraveny návrhy dohod o spolupráci s vědeckovýzkumnými
pracovišti resortu SÚGK, FMNO,
ČSAV a s vysokými školami. Prohloubena bude
spolupráce s výzkumnou složkou dálkového průzkumu
Země při Geodetickém a kartografickém podniku
v Praze. K rozšíření vědeckovýzkumného potenciálu
resortu budou do spolupráce zapojování i vědečtí
a vědeckotechničtí pracovníci v podnicích. Svou roli
v oblasti uplatňování mikroelektroniky a automatizace

sehraje i oborové středisko vzdělávání pracujících
a předpokládá se i užší spolupráce v této oblasti
s ČSVTS.
S. Ing. Zdeněk Haša, ředitel KGKS v Opavě
zaměřil svůj příspěvek na aplikaci Hlavních směrů
hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta
1986-1990 s výhledem do roku 2000 do specifických
podmínek Severomoravského kraje. Podle schváleného
oblastního plánu rozvoje kraje dojde zejména ke
značné investiční výstavbě a tím i ke zvýšeným požadavkům na geodetické a kartografické práce, zajišťované zejména geodety opavského podniku, ale
i geodetickými složkami dalších resortů. Bude třeba
zajistit zkvalitnění mapového fondu novým mapováním a převodem map do dekadického měřítka. Velké
nároky budou kladeny i na zakládání, vedení a údržbu
evidence nemovitostí. V maximální míře bude třeba
využít výpočetní techniku a docílit zkvalitnění spolupráce s orgány státní správy. S. Ing. Haša seznámil
účastníky aktivu s návrhem technologických inovací
směřujících k urychlení procesu zkvalitnění mapového
fondu. Návrh vyplynul z resortního výzkumného
úkolu "Automatizace sběru a zpracování informací při
tvorbě a údržbě map velkých měřítek", na jehož
řešení se podíleli pracovníci podniku Geodézie v Opavě.
S. Ing. Jan Sejk, předseda ZO KSČ podniku Geodézie v Praze seznámil účastníky aktivu se specifickými podmínkami pražské hospodářské a stranické
organizace, kde působnost zahrnuje území dvou krajů.
Vzhledem ke značným investičním akcím rostou ne·
ustále požadavky na geodetické a kartografické práce,
které jsou zajišťovány jak pracovníky podniku, tak
i pracovníky geodetických složek dalších resortů.
V souvislosti s tím se zabýval příčinami fluktuace pra.
covníků podniku a zároveň vyzdvihl úlohu vedoucích
pracovníků a dobrý přístup mladých pracovníků
k uplatňování vědeckotechnického rozvoje.
S. Ing. Jaromír
Karnold,
ředitel Geodetické
a kartografické správy pro Středočeský kraj a pro
hl. m. Prahu v Praze vyzdvihl důležitost zejména
otázek efektivnosti a jakosti geodetických a kartografických VÝrobků, které podmiňují náš další postup
vpřed. Uvedl, že uspokojivá je kvalita geodetických
prací v investiční výstavbě, zejména při výstavbě
pražského metra, základního komunikačního systému,
dálnic a dalších prioritních staveb. Naopak rezervy
v dosahované kvalitě jsou zejména při tematickém
mapování. Rovněž tak je třeba hledat nové cesty
pro dosažení lepší kvality evidence nemovitostí, kde
značnou roli by mohla sehrát větší osvětová práce,
hlubší koordinace prací s dalšími resorty, zejména
s národními výbory, hlubší znalost příslušných technických předpisů apod. Neméně závažným problémem
ovlivňujícím kvalitu prováděných prací jsou i cenové
otázky. Bude třeba důsledněji plnit závěry, které
centrální orgán přijal k vyšší účinnosti kontrolních
systémů v podnicích, ale současně zvýšit i náročnost
krajských geodetických a kartografických správ při
přejímkách geodetických a kartografických prací
a nastoupit tak cestu k důslednému plnění závěrů
XVII. sjezdu KSČ.
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S. Rudolf Černý, zástupce ÚV KSČ, zdůraznil
slova generálního tajemníka ÚV KSČ s. Gustáva
Husáka, vyřčená v závěrečném projevu na XVII.
sjezdu KSČ, že hlavní výsledek sjezdu je přijetí urychleného ekonomického, sociálního a společenského
rozvoje, založeného především na intenzivním uplatnění vědeckotechnického pokroku. Tato zásada byla
obsažena jak v referátu předsedy ČÚGK s. Ing. Ondrůška, tak i v dalších vystoupeních. Tuto strategii určuje
i obsah generální linie strany pro celé příští období.
Soudruh Černý zdůraznil, že resort ČÚGK nese plnou
odpovědnost za včasné a kvalitní uspokojování požadavků společnosti na výkony geodetických a kartografických prací. Na první místo je přitom kladeno
plnění požadavků na geodetické práce hlavně v oblasti
budování palivo energetické základny, ale i v zemědělství, průmyslu, dopravě, v lesním a vodním hospodářství. Významná inovace je očekávána u vydavatelského programu kartografických výrobků. Důsledné
zajišťování problematiky evidence nemovitostí je významným podkladem k zabezpečování ochrany půdního fondu. V plné míře by mělo být využíváno
poznatků získávaných při plnění socialistických závazků v zpřesňování údajů evidence nemovitostí. To
předpokládá prohloubení spolupráce s orgány státní
správy s cílem odstranit přetrvávající nedostatky.
V oblasti služeb občanům je žádoucí dosahovat dalšího zkracování lhůt. Předpokladem pro další rozvoj
geodézie a kartografie je zabezpečeni kvalitativní
stránky výroby. Jde především o naplněni programu
racionalizace spotřeby paliv, energie, materiálu, efektivnosti investičních vkladů, vyššího využiti existujících kapacit, efektivnosti zahraničních vztahů resortu,
rozšíření a využití výsledků, dálkového průzkumu Země
a další.
Na zabezpečování všech úkolů, na růstu produktivity
práce se bude převážnou měrou podílet vědeckotechnický pokrok. Přitom významnou úlohu by měla sehrát
správně orientovaná iniciativa pracujících v socialistické soutěži; předpokladem toho je opřít se o nové
poznatky pracovníků ve výzkumu, o schopnost pra-

Dne 31. 10. 1986 se dožívá. 60 let sondruh Ing. Marcel
Mimra, technický náměstek ředitele Geodézie, n. p.,
Praha.
Po absolvování studia na vysoké škole speciálních
nauk - zeměměřické inženýrství v roce 1951 v Praze
byl trvale zaměstnán v resortu geodézie a kartografie.
Postupně zastával různé řídící funkce, ve kterých se
plně osvědčil. Pracoval nejprve jako pomocný dělník,
měřič, vedoucí oddílu, vedoucí provozu, vedoucí výroby
až k dosavadní funkci technického náměstka ředitele
podniku.
Věnuje se trvale veřejné činnosti v KSČ, ve společenských organizacích Národní fronty i ve volené funkci
Národního výboru hl. m. Prahy (NVP).
Je od roku 1969 instruktorem OV KSČ, prošel funkcemi v občanském výboru, v ROH, ČSVTS. Od roku
1976 je poslancem NVP a předsedou komise výstavby.

covníků resortu ve využívání vědeckotechnických poznatků, o iniciativu všech pracovníků, zlepšovatelské
hnutí a vyšší využívání existujících moderních zařízení, ale i o vyšší zapojení do socialistické ekonomické
integrace. Základem této činnosti je účinná řídící práce
spojená s promyšleným hmotným a morálním stimulováním. Přínos resortu při naplňování Hlavních směrů
hospodářského a sociálního rozvoje, jak byly přijaty
XVII. sjezdem strany, vidíme ve využití všech zdrojů
růstu společenské produktivity práce při maximální
hospodárnosti a vysoké kvalitě.
Za nejdůležitější je pokládáno další prohlubování
účasti pracujících na řízení, zlepšování vnitropodnikové ekonomiky, zvyšování úrovně vnitropodnikového
plánování, řízení a zdokonalování forem organizace
práce a odměňování.
V závěru s. Černý poděkoval všem pracujícícm resortu za úspěšné naplnění plánu 7. pětiletky a zároveň
vyjádřil přesvědčení, že nejméně stejně úspěšně se
podaří zabezpečit i úkoly vyplývající pro resort ze
závěrů XVII. sjezdu KSČ pro 8. pětiletý plán.
V závěrečném
slově předseda ČÚGK s. Ing.
Jaroslav
Ondrůšek
vyzdvihl závažnost konání
aktivu, z jehož jednání jednoznačně vyplynul zájem
a snaha problémy analyzovat, konkretizovat a iniciativně předkládat návrhy k jejich řešení. Vyslovil přesvědčení, že vedení všech orgánů a organizací resortu
ČÚGK ve spolupráci s příslušnými stranickými orgány
a základními organizacemi i příslušnými složkami Národní fronty úkoly XVII. sjezdu KSČ zabezpečí
a čestně splní.
Poznámka:
Referáty z aktivu budou obsaženy ve sborníku, který bude
předán všem resortním orgánům a organizacím k využití
při dopracování
komplexní
koncepce rozvoje resortu
geodézie a kartorgafie ve vazbě na požadavky
dalších
odvětví národního hospodářství do roku 2000, aplikované
do podmínek jednotlivých krajů.

Ing. Ivan Čermák,
vedoucí redaktor GaKO

Je svědomitým a obětavým funkcionářem, který ve
své práci a ve styku s občany prosazuje politiku KSČ
s orientací na plnění úkolů volebního programu.
Má značpou odbornou praxi, v roce 1975 absolvoval
stáž na ČVGK. Za celou dobu jeho působení v resortu
se projevil jako dobrý organizátor, který dovede velmi
vhodně a tvůrčím způsobem uplatnit odborné znalosti
v řízení geodetických a kartografických prací.
Za svoji dosavadní práci obdržel medaili k 30. i 40.
výročí osvobození Československa, čestný titul Budovatel hlavního města Prahy, Medaili za zásluhy o hlavní
město Prahu, uznání III. stupně za rozvoj národních
výborů.
V příležitosti výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou, obdržel v květnových dnech
letošního roku státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.
Blahopřejeme s. Ing. Marcelu Mimrovi k jeho vý.
znamnému životnímu jubileu a k propůjčení státního
vyznamenání. Přejeme mu i nadále hodně úspěchů
v práci, zájem o vše nové a pokrokové v resortu, pře.
jeme mu pevné zdraví a úspěchy ve funkci poslance
NVP.
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xv.

porada představitelů VTS geodézie a kartografie socialistických
států

Ve dnech 27. 4.-1. 5. 1986 se konala v PLR (Rydzyna - ukr. Leszno) již XV. porada předsedů a generálních sekretářů vědeckotechmckýcn společností geodézie
a kartografie socialistických států. :Porady se zůčasnili
zástUpCI šesti §ocialistických států (BLI{, MLR, NDR,
SSSH, PLH a CSSR).
Československou ~delegaci zastupovali s. Ing. Pavol
Kmeťko Jpředseda Cs. výboru geodetického a kartogratického C~VTS) a s. Ing. Jiří Vaingát (tajemník Čs.
výboru a Cs. národních komitétů geodézie a kartografie
Č8VTS).
-

Hlavní náplní a účelem porady bylo:
prové~~ Kontrolu realizace Usneseni "XIV. porady ...
projednat plán mnohostranné spolupráce VTS-GK/
,ZSS (zemI socialistického společenství) na období
let 1987-1989,
dohodnout opatřeni k lepší koordinaci součinnosti
VTS-GK/ZSS v mezinárodnich nevládních organiza.
cích FIG, ISPRS a ICA,
projednat otázky VTS-GK/ZSS týkající se XVIII.
kongresu FIG (Toronto, Kanada, 1\)86),
projednat vzájemnou spolupráci při řešeni problémů
ochrany životního prostředí,
dohodnout přípravu a odbornou náplň příští "XVI. porady ... ",
využít zkušeností z práce sesterských organizací
VTS-GK pro zdokonalení činnosti orgánů a organi.
zací ČSVTS·GK.

Členové čs. delegace dále získali nejnovější informace
o stavu a rozvoji geodézie a kartografie zúčastněných
soc. států (od minulé porady v r. 1983) a o dalších úkolech a metodách práce VTS. Všechny delegace i v neformálních besedách prohloubily vzájemné kontakty
a přislíbily si i v budoucnu ještě užší a aktivnější spolupráci a účast na odborných akcích v zahraničí.
Novým momentem ve vzájemné spolupráci VTS je
"zastřešeni" organizací FeNTO (federace vědeckotech·
nických společností), kdy koordinaci jednotlivých oborů
spravuje vždy jedna z členských zemí (pro odvětví
geodézie a kartografie je to PLR).
Z plánů odborných akcí VTS-GK/ZSS vyplynulo
zaměření zejména na otázky provádění automatizovaných procesů do geodézie a kartografie, při tvorbě map
a sběru informací o území. Dále je zájem o zdokonalení
systému katastru (evidence nemovitostí), inženýrské
geodézie a dalších specifik naší práce. O možnosti účasti
na odborných akcích s výše uvedenou tematikou budou
včas informovány odborné skupiny obou národních
společností (jedná se o akce v zahraničí).
Ze vzájemného jednání vyplynul i požadavek na jednotný postup a podporu "Komplexního programu VTR
zemí RVHP do r. 2000" v jeho 5-ti "hlavních směrech",
ke ktorému se všechny delegace přihlásily.
Celkově možno konstatovat, že "XV. porada ... "
znovu potvrdila účelnost svých pracovních setkání
a přispěla k dalšímu pokroku v odborné práci všech
zúčastněných společností a k využití nových poznatků
a jejich aplikaci a vzájemné informovanosti. Nelze
opomenout ani význam těchto setkání pro posilování
internacionální spolupráce v oboru geodézie a karto·
grafie v rámci mezinárodních nevládních organizací.
Ing. :Jiří Vaingát,
tajemník OSV a ČSNK
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.f.: .Metody hodnocení pí'esnosti souÍ'adnic
pro potí'eby navigačních systémú, s. 11-15.

D.: Hlavné úlohy rezortu
zjazdu KSČ a zjazde KSS

LENKO,

BERLJANT,

A. M.: Integrace

SÚGK po XVII.

kartografické

a aero-

kosmické metody

J.: Soudobé aplikace pozemní a blízké foto·
grammetrie v úlohách inženýrské geodézie (pří·
loha)

ŠÍMA,

Opravuje
teodolity,

nivelační přístroje, refraktometry,

triedry,

puškohledy, mikroskopy
..,

..

pf/Jem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
Ceské Budějovice, Česká 27

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
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TECHNICKÝ NAUČNÝ
SLOVNI,K ,I-VII
Sedmidr!ný slovnfk. jehož druhé. podstatně přepracované iQi 'oktuaHzovoné 'Vydánf začalo vycházet téměř po dvaceti I'eteoh. obsalhu'je
abecedně řazená. bohatě ilustro'V'O'náhesla ze 'všeoh oborů technickýoh věd a technologie; a to ja'k z oborů klasických. tak i z odvětví,
která ,se v souča'sné době rychle rrozvfjejf. Účelem slovnflku nenf vysvětlovart ,encyklopedickým způ,sobem celé obory, nýbrž přiblfži,t čtenóřúm - techni'kům i netechni,kům - jednotlivé pojmy, jok se s ni·
mi ve své práci a, v odborném a jiném tisku 'setkávajf.

Matematika
Fyzika
Chemie
Energetika
Elektrotechnika
Stroj írenství
Stavebnictví
KosmonoQlutika
Jaderná fyzika a technika
Elektmnika
Automatizace
Výpočetní technika
Sdělovucí techniko
Televizní teéhnilč-a'aj.

Slovnfk je určen technikům. i'n~nýrům, projektantům,
vědeck9m,
výzkumnýma vývojovým Ipracovnfkům, pracovnfkům vrtechniokých
,provozech, vynálezcům. zlepšovartelům. studujfcfm vysokých a střednfoh škol technických i širšfmu okruhu čtenářů s hlubšfm zá'jmem
o techni!ku.

Všeoh šest dflů slovnfku je Ji'ž uvedeno na trh (dodóme 'najednou).
sedmý dr! slovnfk'u zalŠ,leme~hned po 'vY'jitf (Iprvnf čtvrtlletf 1987).

Zde odstřihněte

a polllete na adresu

SNTL - Nakladatelství
techIllcké
Sptilená 51, 113 02 Praha 1

llteratury.

odbytové oddlMlní,

